
OBČINA ŽUŽEMBERK 
OBČINSKI SVET 
 

Z A P I S N I K 
 

21. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, 
ki je bila 24. 9. 2009, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. 

 
 
Sejo je sklical župan, g. Franc Škufca. 
 
Prisotni: ga. Malči Klemen, ga. Marija Ban, ga. Marija Breceljnik, g. Jože Zupančič, g. Jože 
Papež, mag. Jelka Mrvar, g. Milan Ivkovič, g. Jože Šteingel, g. Jože Iskra, g. Marko Zajec, g. 
Marjan Romih, Boris Jordan. 
 
Opravičeno odsoten: g. Jože Pečjak, g. Dušan Papež, mag. Jože Jenkole 
 
Ostali prisotni: g. Franc Grum, ga. Marjana Muren, ga. Bronislava Repar, g. Jože Smolič, 
ga. Martina Zupan, g. Tone Slak, g. Franc Jarc – občani. gdč. Tinka Fric in g. Drago Rustja – 
novinarja. g. Vlado Kostevc, g. Darko Pucelj, g. Martin Grčar, ga. Vida Šušterčič – občinska 
uprava. g. Franc Škufca – župan. gdč. Tanja Hrovat – zapisnikarica. 
 
Župan je pozdravil vse prisotne. Obrazložil je, da imajo člani sveta na mizi dodatno gradivo, 
ki bi ga obravnavali na tej seji pred točko Vprašanja in pobude članov občinskega sveta. 
Predlagal je obravnavo in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v občinski 
volilni komisiji. 
Župan je podal dnevni red v razpravo. 
Ker razprave ni bilo je podal na glasovanje dnevni red z dodatno točko. Glasovalo je 12 
članov, vseh 12 članov je bilo za sprejem dnevnega reda 21. seje. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Obravnava pogodbe o sofinanciranju Knjižnice Mirana Jarca 
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta v 

Odboru za družbene dejavnosti 
4. Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ 

Prevole in sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Žužemberk 
5. Obravnava in sprejem sklepa o dopolnitvi novih ekonomskih programov predšolske 

vzgoje v Občini Žužemberk 
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih 

mest v vrtcu pri OŠ Prevole 
7. Seznanitev s poročilom o pregledu polletne realizacije Proračuna Občine Žužemberk za 

leto 2009 
8. Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v občinski volilni 

komisiji 
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
10. Razno 
 
 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje 
Župan je podal v razpravo zapisnik 20. seje občinskega sveta. G. Jože Zupančič je zahteval, 
da odgovore na vprašanje in pobude občinskih svetnikov dobijo vsi člani sveta. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem zapisnika prejšnje seje s pripombami g. Jožeta 
Zupančiča. Glasovalo je 12 članov, 12 jih je glasovalo za in 1 vzdržan. 
 



Občinski svet je sprejel 
Zapisnik 20. seje Občinskega sveta. 

 
 
K točki 2: Obravnava pogodbe o sofinanciranju Knjižnice Mirana Jarca 
Župan je dal besedo podpredsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Papežu. Ta 
je predlagal, da se delež sofinanciranja knjižnice oblikuje po deležu obiskov občanov občine 
in predlagal, da občina poda pobudo za spremembo zakona o določitvi višine sofinanciranja 
knjižnice. 
Pogodbo o sofinanciranju sta podrobneje pojasnila direktorica Knjižnice Mirana Jarca ga. 
Claudija Jerina Mestnik in g. Bernard Zupanc, predstavnik odvetniške pisarne Škerlj in 
odvetniki, d.o.o., ki je sodeloval pri sestavi pogodbe. Izrazila sta nezadovoljstvo s 
predlaganim predlogom in pojasnila, zakaj tak predlog ni primeren. 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je povprašal direktorice knjižnice, če je 
pripravljena delati tudi na tem, da bi se cene nižale in ne samo višale. Ga. Claudija Jerina 
Mestnik je pojasnila, kaj cene zajemajo in pojasnila, da so te cene znižane na minimum. 
G. Jože Papež je povprašal ga. Claudijo Jerina Mestnik zakaj stroške knjižnice ne plačujejo 
tudi ostale občine, katerih občani tudi obiskujejo knjižnico. Zanimalo ga je tudi, zakaj so 
predvideni stroški v naslednjem letu tako visoki. G. Marjana Romiha je zanimalo, kako bo 
poskrbela za knjižnico na območju Hinj. Poudaril je, da je stroške knjižnice potrebno 
zmanjševati, kot se zmanjšujejo tudi sredstva v proračunu. Na vprašanja in mnenja sta 
odgovarjala direktorica knjižnice in g. Bernard Zupanc. 
G. Jožeta Papeža je zanimalo, zakaj so stroški za naslednje leto toliko višji. Direktorica je 
pojasnila, da so se povišale plače zaposlenih. Župana je zanimalo, zakaj ne držijo več 
dogovori, ki so bili sklenjeni do sedaj in poudaril, da ni pravično, da se cene višajo na takšen 
način. Župan je podprl predlog Odbora za družbene dejavnosti.  
 
Župan je podal na glasovanje predlog odbora, da se stroške knjižnice sofinancira po deležu 
obiskov občanov posamezne občine in da občina poda pobudo za spremembo zakona o 
določitvi višine sofinanciranja knjižnice.  
Glasovalo je 12 članov, 8 jih je bilo za, 0 proti in 4 vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP, 
da se stroške knjižnice sofinancira po deležu obiskov občanov posamezne občine in 

da občina poda pobudo  
za spremembo zakona o določitvi višine sofinanciranja knjižnice. 

 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju nadomestnega člana 
občinskega sveta v Odboru za družbene dejavnosti 
Župan je dal besedo podpredsedujočemu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja, g. Borisu Jordanu. Ta je povedal, da se na zasedanju komisije niso 
mogli odločiti med dvema predlogoma in sicer med g. Jožetom Šteinglom in ga. Marijo 
Breceljnik in odločitev prepustili občinskemu svetu. 
Ga. Malči Klemen je predlagala, da se kot nadomestno članico odbora potrdi ga. Marijo 
Breceljnik, saj bi tako lahko tudi kot ravnateljica na odborih odgovarjala na vprašanja glede 
šolstva. 
Župan je podal na glasovanje prvi predlog, da se kot nadomestnega člana Odbora za 
družbene dejavnosti imenuje g. Jože Šteingelj.  
Glasovalo je 12 članov, 7 jih je bilo za, 0 proti in 5 vzdržanih. 
 
Občinski svet je sprejel 

 
SKLEP 

da v Odboru za družbene dejavnosti za nadomestnega člana imenuje g. Jože Šteingel. 



K točki 4: Obravnava in sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v OŠ Prevole in sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v 
OŠ Žužemberk 
Župan je dal besedo podpredsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Papežu. Ta 
je povedal, da so to točko obravnavali na odboru in sklenili, da se pridobi podatke tudi iz 
ostalih občin glede sofinanciranja dodatnega obsega zaposlenih v njihovih šolah. Te podatke 
so člani sveta dobili na mizah. Župan je podal točno v razpravo.  
Ga. Marija Breceljnik je prosila še za podatke iz Mestne občine Novo mesto in za šolo v 
Šmarjeti, glede sofinanciranja prevozov s kombibusom. Poleg tega je še pojasnila, kaj vse je 
potrebno financirati s sredstvi, ki jih ima šola na razpolago. Mag. Jelka Mrvar je povedala, da 
so tudi materialni stroški osnovnih šol pokriti le 75 %, medtem, ko so po drugih občinah ti 
stroški pokriti 100 %. Normative financiranja ja kratko pojasnil direktor občinske uprave g. 
Vlado Kostevc. Mag. Jelka Mrvar je pojasnila, da se s temi sredstvi ne bo financiralo 
nadstandardnih zadev ampak zgolj osnovne. G. Jože Zupančič je ravnateljicama povedal, da 
sredstev v proračunu ni veliko in je potrebno s sredstvi delati gospodarno. G. Milan Ivkovič je 
pojasnil, da se strinja s 50 % sofinanciranjem, če je to res potrebno in to tudi dokažejo. 
 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg 
zaposlitve v OŠ Prevole in sklep o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ 
Žužemberk s predlogom 50 % sofinanciranja.  
Glasovalo je 12 članov, 9 jih je glasovalo za, 0 proti, 3 pa so bili vzdržani. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Prevole 

in 
 

SKLEP 
o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v OŠ Žužemberk. 

 
Po sprejemu te točke je ob 20.25 uri, ga. Malči Klemen z opravičilom zapustila sejo 
Občinskega sveta 
 
 
K točki 5: Obravnava in sprejem sklepa o dopolnitvi novih ekonomskih programov 
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
Župan je dal besedo podpredsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Papežu. Ta 
je predlagal, da se cene vrtcev v tem šolskem letu ne spremenijo. 
Župan je podal točko v razpravo. Razprave ni bilo. 
Župan je podal na glasovanje sprejem sklepa o dopolnitvi novih ekonomskih programov 
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk.  
Glasovalo je 11 članov, 9 jih je bilo za, 1 proti in 1 vzdržan. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o dopolnitvi novih ekonomskih programov predšolske vzgoje 

v Občini Žužemberk. 
 
 

K točki 6: Obravnava in sprejem sklepa o spremembi sklepa o soglasju k sistemizaciji 
delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole 
Župan je dal besedo podpredsedniku Odbora za družbene dejavnosti, g. Jožetu Papežu. Ta 
je predlagal sprejem sklepa v predlagani vsebini. 
Župan je podal točko v razpravo. Ga. Marija Breceljnik je pojasnila zadevo. 
Župan je podal sprejem sklepa o spremembi sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest 
v vrtcu pri OŠ Prevole na glasovanje.  



Glasovalo je 11 članov, vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

SKLEP 
o spremembi sklepa 

o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Prevole. 
 
 
K točki 7: Seznanitev s poročilom o pregledu polletne realizacije Proračuna Občine 
Žužemberk za leto 2009 
Župan je podal točko v razpravo. G. Jože Zupančič je hotel nekaj pojasnil glede poročila. 
Zanimalo ga je tudi, za kaj so šla sredstva namenjena območju Prapreč, plače podžupanov, 
razširitev ceste Ratje - Samotar, asfaltiranje ceste Frata, kakšna oprema je bila kupljena za 
čiščenje in pluženje javnih cest in prostorov, »Suhokranjski vodovod« in servisiranje javnega 
dolga. Zadeve so mu pojasnili župan, direktor občinske uprave in g. Martin Grčar. G. Jože 
Iskra je menil, da je bilo zelo malo realiziranih zadev na območju Ajdovca. Zanimalo ga je 
tudi napredovanje pri projektu »Suhokranjski vodovod«. G. Milan Ivkovič je zanikal trditev g. 
Jožeta Iskra, da je zelo malo realiziranih zadev na tem območju. Nestrinjanje s trditvami g. 
Iskra je izrazil tudi g. Jože Papež in mu pojasnil, kaj vse se je naredilo in kaj bi bilo še bolj 
potrebno narediti. 
 
Župan je po razpravi sprejel  
 

UGOTOVITEV, 
da se je občinski svet seznanil s poročilom o polletni realizaciji  

Proračuna občine za leto 2009. 
 
 
K točki 8: Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v 
občinski volilni komisiji 
Župan je pojasnil, da je potrebno zaradi smrti g. Jožeta Hribarja st., člana občinske volilne 
komisije, potrebno sprejeti ta sklep. Tako lahko komisija za mandatna vprašanja, volitve 
imenovanja in priznanja razpiše mesto za novega člana, katerega se bo potrdilo na 
Občinskem svetu. 
 
Župan je podal točko na glasovanje.  
Glasovalo je 11 članov, vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

o prenehanju članstva Jožeta Hribarja v občinski volilni komisiji. 
 
 
K točki 9: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
Župan je seznanil člane sveta z izjavo o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na parcele v lasti g. Plot Dušana in g. Plot Jožeta iz Žužemberka, v okviru ZN OIC 
Sejmišče v Žužemberku za obdobje 5 let po izgradnji cestne in komunalne infrastrukture oz, 
do veljavnosti dosedanje zakonodaje. Poudaril je, da izjava velja. Člane sveta je seznanil z 
razvojem del na OIC Sejmišče. Izjavo je podal na glasovanje.  
Glasovalo je 11 članov in vseh 11 članov je glasovalo za. 
 
Občinski svet je sprejel 
 

SKLEP 
o potrditvi izjave. 



G. Jože Zupančič je imel vprašanja glede javnega naročila za prevoz šolskih otrok, glede 
vračanja sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje, glede nove avtobusne postaje v 
Žužemberku, prosil je tudi za poročilo, kaj sta podžupana naredila za občino v svojem 
mandatu. Na vprašanja glede javnega naročila mu je župan odgovoril, naj se obrne na 
podjetje, ki je vodilo javno naročilo. Glede vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje, mu je 
župan odgovoril, da bojo pravilnike za vračanje obravnavali na odborih, kasneje pa tudi na 
občinskem svetu. 
Mag. Jelka Mrvar je imela vprašanje glede pešpoti od vrtca proti spomeniku na Cviblju. 
Zanimalo jo je tudi, kdaj bo postavljena varovalna ograja pri parkirišču poleg avtobusne 
postaje, saj je zelo nevarno zaradi otrok. Pohvalila je tudi grb v sejni sobi in nova kovana 
vrata pri vhodu v vrtec pri šoli. Župan je odgovoril, da bo ograja postavljena v čim krajšem 
času.  
G. Marjan Romih se je v imenu vaščanov Stavče vasi zahvalil za razširitev ceste proti Jami in 
obnovo Dvorskega lesenega mostu. 
G. Milan Ivkovič je imel vprašanje glede prenove mostu v Drašči vasi in ceste Ratje – 
Samotar. 
G. Jože Iskra je imel vprašanje glede zapisnikov zborov krajanov in dal pisno pobudo za 
spremembo ene volilne enote v več volilnih enot. 
Ga. Marija Breceljnik se je zahvalila za pomoč pri menjavi oken na Osnovno šoli Prevole in 
člane sveta povabila na organiziran pohod. 
 
 
K točki 10: Razno 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
Župan se je zahvalil vsem navzočim za udeležbo in zaželel lep večer še naprej. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri . 
 
 
Žužemberk, 24. 9. 2009 
 
 
Zapisnikarica   Direktor občinske uprave   Župan 
Tanja Hrovat l.r.         Vlado Kostevc l.r.           Franc Škufca l.r. 
 


